
Produkt Foto Popis produktu Cena produktu vč. 

DPH 

VOLARE  Gramofonové šasi s jednomotorovým 

řemínkovým pohonem, možno osadit 

jedno raménk o délce 9" až 10" in-

verzní ložisko talíře. Barevné provede-

ní horní deska stříbrný hliník / obvod 

černý matný. Raménko není součástí 

dodávky.   

66 800,-  Kč 

WOODPECKER   Gramofonové šasi s jednomotorovým 

řemínkovým pohonem, suport pro 

precizní instalaci raménka o délce 9" 

až 12", inverzní ložisko talíře. Barevné 

provedení horní a spodní desky stříbr-

ný nebo černý hliník / obvod černý 

matný Nextel. Raménko není součástí 

dodávky.  

115 800,- K4 

BLACBIRD  Gramofonové šasi s dvoumotorovým 

řemínkovým pohonem, dva suporty 

pro precizní instalaci jednoho ramén-

ka o délce 9" až 13" a druhého o délce 

9" až 10", inverzní ložisko talíře. Ba-

revné provedení horní a spodní desky 

stříbrný nebo černý hliník / obvod 

černý matný Nextel. Raménko není 

součástí dodávky.   

159 800,- Kč 
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Cesta k výrobě těchto gramofonových šasi nebyla jednoduchá. Od samého počátku bylo jasné, že Dr. Feickert si kladl za cíl 

uplatnit ty nejlepší a ověřené principy a postavit solidní důvěryhodné gramofonové šasi. Zároveň ale hledal nové cesty, jak 

tyto posunout k vyšší zvukové kvalitě. To se u všech produktů jednoznačně podařilo. Po mnoha testech a vylepšeních byl na-

lezen způsob, jak dosáhnout správné interakce komponentů šasi , aby se celek choval jako jedna hmota. Zároveň je kladen 

důraz na “snadnost použití” s funkcemi, jako je posuvná podložka raménka s kalibrovanou stupnicí. Řešení umožňuje výměnu 

celého raménka během několika minut, nemluvě o tom , že i nastavení raménka značně usnadňuje a zrychluje. V neposlední 

řadě design – nadčasová elegance splňuje zároveň všechny požadavky na vynikající zvuk. Byla ještě vylepšena osvědčená kon-

strukce speciálního ložiska, konstrukce gramofonového talíře a zvýšen točivý moment motoru. Dále byla kompletně přepraco-

vána řídící elektronika motoru. Tím bylo dosaženo ještě vyššího standardu pohonu gramofonu. Doufáme, že vás tato šasi 

osloví stejně jako nás – bez ohledu na to, které raménko hodláte použít (posuvná základna u vyšších modelů umožňuje na-

montovat téměř všechna dostupná raménka v délce od 9 do 12 palců). Uvolněte se, poslouchejte čistě jen hudbu a zapomeň-

te přitom na technologii, která vám to umožní…  



Produkt Foto Popis produktu Cena produktu vč. 

DPH 

FIREBIRD  Gramofonové šasi s třímotorovým 

řemínkovým pohonem, dva suporty 

pro precizní instalaci jednoho ramén-

ka o délce 9" až 14" a druhého o délce 

9" až 12", inverzní ložisko talíře. Ba-

revné provedení horní a spodní desky 

stříbrný nebo černý hliník / obvod 

černý matný Nextel. Raménko není 

součástí dodávky.   

261 800,-  Kč 

VENTI  Gramofonové šasi s třímotorovým 

řemínkovým pohonem. Rychlosti 

33,45,78. Barevné provedení horní 

deska stříbrný nebo černý hliník / 

obvod masiv zebrano. Raménko není 

součástí dodávky. Limitovaná edice 

50 ks.   

173 800,- Kč 

DRF WENEER  Povrch boků šasi z přírodní dýhy. Pří-

platek k základní ceně šasi.   

7 900,- Kč 

DRF KLACK B/W  Boky šasi v provedení černý nebo bílý 

klavírní lak s vysokým leskem. Přípla-

tek k základní ceně šasi.  

8 800,- Kč 

PROTRACTOR NG  Přípravek pro precizní geometrické 

nastavení raménka a přenosky.  

6 100,- Kč 
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